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ENGASJEMENT

PENSJONISTPRIS PÅ DROSJE 
Når eldre får rabatt på taxi, kan flere komme seg ut. Det motvirker 
ensomhet og er godt for helsen.

Ring «Smarttelefonen» 
Har du spørsmål i forbindelse bruk av nettbrett 

eller smarttelefon? I så fall kan du ringe Pensjonist-
forbundets nye hjelpetelefon for digitale spørsmål. 

Du kan ringe 22 600 600
tirsdag og torsdag fra kl. 9–12. 

Tjenesten er gratis. 
PS! Vi besvarer ikke spørsmål  

knyttet til digitale banktjenester.

En av tre eldre deltar  
aktivt i frivillighet
Politikerne ønsker flere eldre frivillige, men da-
gens eldre vil delta på egne premisser, viser ny 
studie fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA.

– I dag har frivillighet blitt en del av et 
personlig prosjekt. Å hjelpe andre og å bidra 
til en god sak er fortsatt viktige motivasjons-
faktorer, men egne interesser har blitt vel så 
viktig, sier forsker Thomas Hansen. 

Han sier tendensen er at flere eldre er 
motiverte til å delta som frivillige dersom del-
takelsen er fleksibel og kortsiktig. 

– Mange er villige til å ta i et tak for det 
lokale idrettslaget eller å involvere seg som 
bøssebærere for en god sak. (oslomet.no)

Eldre positive til smart  
teknologi hjemme
Det viser et nytt forskningsprosjekt der de eldre 
selv har fått delta gjennom hele perioden.
Forskerne tok utgangspunkt i de faktiske ut-
fordringene eldre hadde i hverdagen, for å 
sikre at de utviklet teknologiske løsninger som 
var i tråd med deres behov og ønsker. 

– Prosjektet skiller seg ut ved at vi invol-
verte de eldre aktivt i teknologiforskningen, 
og ved at vi testet sensorer i faktiske hjem og 
ikke i laboratoriet, sier prosjektleder Reidun 
Norvoll, forsker ved Arbeidsforskningsinsti-
tuttet AFI, OsloMet.
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De over 80 spiser mer fisk, frukt og grønt enn befolkningen ellers. Få røyker,  
de drikker mindre alkohol enn de fleste andre aldersgrupper og flere enn tidligere 
er fysisk aktive, viser Levekårsundersøkelsen om helse fra 2019. (SSB)80 år

Jeg la merke til at mange 
drosjer sto mye stille, så 
jeg kontaktet Taxi Sør 
og fikk for tre år siden 

inngått en avtale: Alle som har 
fylt 62 år, får tjue prosent rabatt 
store deler av dagen, forteller 
Torgny Aanensen (83), man-
geårig nestleder i Vest-Agder 
Pensjonistforbund. Selskapet 
kjører i Kristiansand og Lillesand. 

Kontant. Han er glad for at det 
fortsatt er mulig å betale med 
kontanter. Mange jevnaldrende 
føler seg tryggest når de slipper 
å dra kort. 

– Mange eldre føler seg en-
somme. Med en såpass gunstig 
pris på taxi kan flere klare å be-
tale og dermed komme seg ut for 
å møte andre, sier Torgny

Drosje er det mulig å bestille 
hele døgnet. Rabatten gjelder 
på hverdager fra ti til to og fra 
fem til ti om kvelden, i helgene 
fra fem om morgenen til åtte om 
kvelden. 

Trygg transport. Gudrun Brek-
ka (77) har brukt tilbudet om 
pensjonistpriser to ganger for å 
komme hjem fra byen. Hun synes 
ordningen er bra, og sjåførene er 
hyggelige.

- Foreløpig spaserer jeg mye og 
tar buss, men når jeg blir eldre, 

kommer jeg sikkert til å trenge 
mer taxi. 

Kari Sandnes (82) er i god 
form og fysisk aktiv. Men når det 
ikke er mulig å sykle, bestiller 
hun taxi. 

– Flere pensjonister skulle ha 
visst om rabatten, sier Kari, som 
alltid har følt seg trygg når hun 
kjører taxi. Men hun anbefaler 
selskapet å undervise sjåførene i 
det å yte service. 

- Det hadde vært deilig om de 
åpnet dørene for oss, sier Kari. 

Opplært i førstehjelp. Jan Åge 
Sletten (59) sitter i styret i Taxi 
Sør og har kjørt drosje siden i 
1980-årene.

- Noen pensjonister har mer 
behov for hjelp enn andre kun-
der, ellers merker jeg ikke for-
skjell, sier Jan Åge, - flere eldre 
er velkomne til å benytte seg av 
ordningen. Det er ikke flaut, el-
ler luksus, å bestille drosje til 
korte turer.

Han understreker at trygghet 
er essensielt når de skal trans-
portere mennesker. 

- Derfor får sjåførene våre 
opplæring i blant annet service, 
førstehjelp og håndtering av kri-
ser. Eldre er en sårbar gruppe, 
som det er viktig for oss å ivareta 
og skape et godt tilbud for, for-
klarer Jan Åge Sletten.

Ω
Lokale pensjonistforeninger rundt  
i landet kan kontakte taxiselskaper 
for å inngå avtaler om pensjonist-
priser, sier Torgny Aanensen. 

Torgny Aanensen, Kari Sandnes og 
Gudrun Brekka har vært på bakeri 
og kost seg med kaffe og kaker. Det 
hjelper godt å få tjue prosent avslag 
på taxituren. Helt til venstre sjåfør 
Jan Åge Sletten.
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Tekst:  EVA KYLLAND 

Hun kom ikke inn på Statens teaterskole, men lyttet til 
hjertet sitt: Film og teater var og er Livs hjem. Ullmann 

ble vår største internasjonale filmstjerne. 

Når Liv Ullmann skal gi 
intervju i Oslo, fore-
går det ved hennes 
faste bord på Hotel 
Bristol. Journalis-
ter må iblant kjempe 

med andre gjester om oppmerksom-
heten. For Liv Ullmann er fortsatt til  
å spise opp: Yndig, myk, varm, jordnær 
og kjærlig i møte med mennesker, som 
ønsker seg en bit av henne. 

Til andre eldre vil hun formidle noe 
viktig, som hun egentlig tror mange vet:

– Du skjønner, det er ikke hva man 
tror å være i en alder av 81 år. Og norsk 
pensjonsalder er jo latterlig lav. Da jeg 
var ung, var 80-åringer eldgamle. Men 
det er ikke vi. 

Forventer mye av livet. - Alderdommen 
blir kalt den gylne tiden, vi har blitt 
så mye klokere og sånn. Jeg tror ikke 

det er sant at den er gyllen. Vi møter 
motgang, som at det er lettere å bli syk. 
Når det går en epidemi, kan vi bli veldig 
oppskremte, for da sier alle: «Å, det er 
bare de gamle som dør av det.» Da jeg 
ble 80 år, begynte folk å oppføre seg an-
nerledes: Hvis jeg skal gå ned en trapp, 
kommer det snille mennesker og tar 
meg i armen. Og de vil bære veskene 
mine.

Liv Ullmann er i en alder hvor hun må 
ta masse valg. I stedet for å gi opp og bli 
passiv, vil hun finne ut hva mer hun kan 
gjøre.

– Jeg har en veldig forventning til livet, 
og til at jeg ikke skal bli pensjonist.

 Fra oktober i fjor til korona satte 
en stopper i mars, turnerte hun med 
forestillingen «Liv», et nær tre timer 
langt portrett produsert av Riksteatret 
i samarbeid med Nationaltheatret. Mot 
slutten går Liv ned på huk, og det er 

blitt lagt merke til.
– Nei, jeg trener ikke, er kjempe 

lat. Selv om jeg vet at man skal gå, for 
det gir liksom energi oppe i hjernen. 
Mannen min, Donald, vil heller ikke gå. 
Og han er eldre enn meg.

Ulykken i utlandet. Da Liv Johanne Ull-
mann ble født i 1938, var far ansatt som 
sivilingeniør i et firma i Tokyo. Mor 
arbeidet hjemme. Tre år senere flyttet 
familien til Little Norway i Toronto, og 
far ble offiser i Det norske flyvåpenet. 
Etter to år der ble Livs familie rammet 
av en stor ulykke; en propell traff far  
i hodet. 

Da krigen så vidt var slutt, døde pappa 
av skaden. Mammas og de to døtrenes 
liv var snudd på hodet. Familien dro til 
Trondheim, der mor kom fra.

Ikke bare var far forsvunnet opp 
til himmelen, nå følte Liv at mor 
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også sviktet henne. 35 år gamle Janna 
Ullmann arbeidet lange dager i bok-
handelen. Liv var seks år og for liten til 
å få nøkkel til leiligheten, sånn den to 
år eldre søsteren fikk. Det buldret inne 
i Liv. Hun har i mange intervjuer fortalt 
om all ventingen på mamma. 

Talentet oppdages. Trass i at selvtilliten 
ikke var høy, visste Liv Ullmann tidlig at 
talentfull, det var hun. En dag mamma
skulle ha syklubb, fikk Liv lov til å 
fremføre H. C. Andersens «Piken med 
svovelstikkene». Det førte til en grense-
løs beundring av vertinnens datter. 
Og fra den dagen av visste Liv hva som 
skulle bli hennes yrke.  

16 år gammel kjempet hun seg til å 
få avslutte realskolen, Liv ville i stedet
lære om språk og teater i London. 
Mamma klarte å betale i et halvt år. Så 
var Liv trygg på at hun ville komme 
inn på Statens teaterskole, men det 
gjorde hun ikke. Noe som var et sjokk. 
Én i juryen hadde likevel sett talentet 
hennes, og i 1957 debuterte Liv som 
«Anne Frank» på Rogaland Teater. 

To år senere fikk hun sin første 
hovedrolle i en film, det var som «Gerd» 
i Edith Carlmars «Ung Flukt». Der viste 

skjønnheten Liv såpass mye naken 
hud at det tok en tid før hun igjen ble 
invitert i familieselskaper. I både mors 
og fars slekt var der klare grenser for 
det akseptable.

Fra 1958 til 1971 rakk Liv Ullmann  
å være ansatt både ved Rogaland 
Teater, Det Norske Teatret og lengst 
ved Nationaltheatret. Siden har hun 
vært frilanser.

Fra ekteskap til vennskap. Liv Ullmanns 
navn er uløselig knyttet til regissør 

Livs liv 
Liv Ullmann ble født i To-
kyo 16. desember 1938. Tre 
år senere flyttet familien 
til Little Norway i Toronto, 
deretter til New York.  

1959
Liv debuterer på film i 
hovedrollen «Gerd» i 
«Ung flukt».

Jeg synes det er  
så fantastisk å få lov 

til å være en slags 
historieforteller.

Liv Ullmann 
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Ingmar Bergman, geniet blir kalt filmens 
og teatrets Bach eller Mozart. Kolleger 
har også uttrykt at Bergman misbrukte 
makt, han kunne knuse dem psykisk.
Dessuten var han en kronisk utro 
kvinnebedårer, som var gift fem ganger 
og fikk ni barn med seks kvinner. 

Det niende er Livs datter, forfatter-
en Linn Ullmann, som ble født i 1966. 
Foreldrene var gift på hver sin kant, Liv 
med psykiater Jappe Stang. Etter fødse-
len skilte begge Linns foreldre seg for å 
leve sammen på den svenske øya Fårö. 

Det skulle vise seg at Ingmar 
Bergman også hadde en sterk trang til  
å regissere privatlivet deres. Etter fem 
år reiste hun. 

Så utviklet Bergman og Ullmann 
et dyrebart vennskap og fortsatte et 
fruktbart profesjonelt samarbeid, som 
skulle vare hans liv ut. Når Liv Ullmann
omtaler Ingmar Bergman som person, 
står de rosende ordene hennes i sterk 
kontrast til mange andres. «Jeg forsto 
ham, og han forsto meg. I rollene han 
ga meg, spilte jeg ofte Ingmar selv,» har 
Liv fortalt. I løpet av 37 år hadde hun 
roller i 10 av hans filmer. Og hun regis-
serte to av Bergmans manus for film. 
Aldersforskjellen mellom de to var 21 
år, og Liv har uttalt at han blant annet 
ble en farsfigur. Som venn ga Bergman 
henne trygghet og styrket Livs stadig 
vaklende selvtillit. 

Stjerne og mamma. «Du klarer deg 
bra, for du er gjort i ett stykke,» sa 
Ingmar Bergman en gang til henne. 
Liv Ullmann forteller om det som en 
forklaring på hvor hun henter krefter 
og balanse. Hun er laget av hel ved, er 
sterk og til å stole på. 

Rollen som «Kristina» i Jan Troells 

film «Utvandrerne» brakte Liv Ull-
mann til Hollywood, og hun ble i 1971 
nominert til Oscar i kategorien «Beste 
kvinnelige skuespiller». Og det samme 
seks år senere for sin prestasjon i 
Bergman-filmen «Ansikt til ansikt». Liv 
Ullmann har også vunnet Golden Globe 
fire ganger. 

I en rekke oppsetninger på Broadway 
i New York hadde hun hovedrollene.

 Det har falt naturlig for henne
å takke ja til en uendelighet av 
arbeidsoppgaver, fra roller i film og 
teater, til å forfatte to selvbiografier, 
begge endte som internasjonale best-
selgere. Hun har også høstet anerkjen-
nelse som manusforfatter og regissør. 
Filmen «Trolösa», som hun regisserte, 
ble i 2000 nominert til Gullpalmen i 
Cannes. 

– Egentlig kan jeg ikke forestille meg 
en tilværelse uten å skape. Jeg synes 
det er så fantastisk stadig å få lov til å 
være en slags historieforteller. 

Liv Ullmann har i mer enn halve livet 
bidratt til internasjonalt hjelpearbeid, 
mest for UNICEF og UNESCO. Som 
FN-ambassadør har hun holdt mange 
foredrag og taler.

– Jeg var tidlig i opprør, og det har 

1966
Med hovedrollen i Ingmar Bergmans 
«Persona» fikk Liv Ullmann et gjen-
nombrudd. Samme år kom deres 
kjærlighetsbarn, Linn. 

Siden forsto jeg at boken var et 
hjertesukk fra min datter. Jeg hadde 
misforstått det hun skrev. Og jeg tok 

den ikke personlig lenger. 

1977
Her er tre generasjoner sammen 
i anledning at Liv ble utnevnt til 
ridder av Den kongelige norske 
St. Olavs Orden, for sin allsidige 
kunstneriske virksomhet. 
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jeg fortsatt med, sier Liv, - tenk på god-
heten og forventningen som strømmer 
fra små barneøyne. Veldig få mennes-
ker får oppleve det å bli elsket hele livet. 
Og det er vår skyld. Det finnes ingen i 
verden som er den andre, som skal ha en 
uslere tid her på jorden, enn det vi har.    

Datteren bodde hos henne. Liv og Linn 
flyttet først til Oslo, så til New York, og 
de fortsatte å flytte, i hele Linns opp-
vekst. For verden var mammas arbeids-
plass. Film og teater hennes hjem.

 Tre år etter at de forlot Fårö, fikk 
Linn Ullmann se sin far igjen. Én gang
i året, i juli, besøkte hun så Ingmar 
Bergman. Etter hvert møtte hun også 
alle sine halvsøsken der.

Hjertesukk. I 2015 kom Linn Ullmanns  
i ettertid prisbelønnede roman «De 
urolige». Boken traff Liv Ullmann som 
en bumerang:

– Først ble jeg selvopptatt og tenkte 
bare på at andre mennesker skulle lese 
den. Siden forsto jeg at boken var et 
hjertesukk fra min datter. Jeg hadde 
misforstått det hun skrev. Og jeg tok 
den ikke personlig lenger. 

Hun peker på at det er forskjell på hva 
du vet når du er liten og hva du minnes 
når du er blitt eldre. 

– En tredje sak er, i mitt tilfelle, som 
jeg forsto enda mer av da jeg var på 
den siste turnéen: At jeg har opplevd 
så masse med min mamma, som jeg 
har omskrevet fordi jeg ikke forsto 
det da det skjedde. Nu sier jeg stadig: 
«Unnskyld, mamma, jeg forsto ikke.» 

Liv sier hun alltid har levd med dårlig 
samvittighet. 

– Kanskje det er fordi jeg vokste opp 
med strenge familier, på begge sider. 
Det har hemmet meg veldig.

– Og det har utviklet denne dumme 
saken i meg, at jeg vil behage andre og 
si unnskyld for at jeg er til. Akkurat det 
har stoppet meg, i mye. Også i å si «nei».   

Den store fienden. Hun har flere ganger 
spilt «Nora» i Henrik Ibsens «Et dukke-
hjem».

– Hver gang tenkte jeg på at jeg skal 
være et slags eksempel for min datter. 
Da må jeg si «ja» til det som er min 
verdighet, det jeg kan. Når barna våre 
blir eldre, vil de plutselig se at det var 
jo også fint. Mamma var sånn. Hun var 

ikke alltid der. Hun gjorde ikke alt det 
rette. Men hun sa ja til noe i seg selv, og 
da har de kanskje også rett til det.  

– Vi mennesker tar veldig ofte mulig-
hetene, som vi er født med, fra oss selv. 
Det å våge å leve sitt liv, kan kanskje ta 
fotfestet fra oss en stund. Men ikke å 
våge, å leve sitt liv, da har du tapt.   

I datterens bok er også alle mammas
menn et tema. Liv Ullmann var, og 
er, ikke bare magisk som kunstner på 
scenen. Gjennom arbeid for Unicef 
møtte hun forretningsmannen Donald 
Saunders, og de giftet seg da Liv var  
47 år gammel. Sammen med Donald har 
hun funnet en ro og trygghet.

Det nærmer seg slutten på vår time 
med Norges internasjonalt mest kjente 
filmstjerne. I restauranten på Bristol 
avslører brått to andre gjester høylytt 
at de har hørt på intervjuet. Paret har 
bestemt seg for å bli avbildet sammen 
med Liv, «som vi bare digger». «Vond 
samvittighet er mitt mellomnavn. Vi er 
vår egen fiende,» forkynner kvinnen. 

– Det hun sa, er nydelig. Vår dårlige 
samvittighet er vår egen fiende. Det 
kan du skrive om meg også, sier Liv  
Ullmann.

Når barna våre blir eldre, vil de plutselig se at det var  
jo også fint. Mamma var sånn. Hun var ikke alltid der.  

Hun gjorde ikke alt det rette. Men hun sa ja til noe i seg 
selv, og da har de kanskje også rett til det.  
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Hun giftet seg med Donald Saun-
ders i 1985, de gikk fra hverandre 
ti år senere. Men etter et halvt år 
kom paret sammen igjen og har 
siden vært samboere. Her fra Liv 
Ullmanns 80-årsdag.

 2000
Filmen «Trolösa», som Liv 
regisserte, ble i 2000 nominert 
til Gullpalmen i Cannes. 
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Importør: Arcon Norway as,  postboks 6, 4801 Arendal    Epost: salg@arcon-norway.no    Tlf.  37 00 35 35   www.arcon-norway.no    

Brizo får du kjøpt i hele landet der det selges helsekost eller direkte fra Arcon Norway as.

Mange menn må stå opp fl ere ganger hver eneste 
natt for å tisse. Nattesøvnen blir ødelagt, og man 
blir uopplagt neste dag.

Brizo gir eff ektiv hjelp mot hyppig vannlating og 
demper nattesvette. Bedringen kommer raskt. 

For de fl este er en 12 ukers kur det som skal til. 

Må du tisse ofte?
NYHET!

Effektiv hjelp!

Elsker å skape i hagen 
Ragnhild var i full jobb inntil den dagen hun falt og ble 
ufør. Midt i sorgen klarte hun å se nye muligheter.
Tekst og foto: EVA KYLLAND
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SECRET GARDEN:
Bak dette sørlands-
huset midt i Risør 
gjemmer det seg en 
hemmelig hage.

Å
samle på pelar-
gonier har blitt 
en kjær hobby. 
Denne ser ut som 
en stjerne. Og se 

på disse små rosene, og her er en 
tulipan-pelargonia, sier Ragn-
hild Bull ivrig. 

Det begynte for mange år 
siden med en som duftet så godt. 
Nå har Ragnhild over 100 sorter, 
inne i det engelske drivhuset og i 
den svære hagen. 

Hagen ble kunstverk. Bak huset 
var det bare en skrent med 
rabarbra og trær da Ragnhild 
fra Alta flyttet til Risør i 1990. 
Den nye huseieren var kunstner, 
og hun utfoldet seg i hagen fra 
første stund. Det har blitt mye 
prøving og feiling. Mot gaten var 
der masse løvemunn, nå bugner 
det av roser. Ragnhild innrøm-
mer at hagen har endt opp som 
et kunstverk. 

– Når jeg arbeider der, får jeg 
fram noe vakkert. 

Hun sitter ofte og bare nyter 
synet. Det er fint å ta på blomst-
ene. Og duftene virker berolig-
ende. Ragnhild elsker å bruke 
hagen sammen med kjæresten 
Tore og resten av familien, in-
kludert tre katter og en new-
foundlandhund.

Livet i revy. Når hun først gjør 
noe, så gjør hun det ordentlig.
Sånn var det dessverre også 
den dagen i januar for noen år 
siden, da Ragnhild kom fra jobb 
og hadde med masse matvarer. 
Trappen opp langs huset fra 
gata til inngangsdøra er bratt, 

og underkjølt regn hadde gjort 
den speilblank og glatt. Ragn-
hild rakk bare ett trinn før hun 
skled og landet på kanten av det 
nederste trappetrinnet. Lår-
beinet brakk. 

– Livet mitt passerte i revy. 
Ufattelig hvor raskt hjernen kan 
arbeide. Jeg holdt alle pakke-
nellikene opp i luften så de ikke 
skulle bli skadet. Mens jeg lå 
på gaten, ringte naboen etter 
ambulanse, jeg ringte Tore og 
ba ham komme raskt for å ta 
hånd om egg og frysevarer. Ikke 
noe var knust. Det er komisk. 
Humoren tok ikke fri. 

Mange operasjoner. Hva som 
så gikk galt i behandlingen, 
er det ingen som vet sikkert. 

Beinet grodde i hvert fall ikke. 
Menisken røk etter hvert i 
samme bein, og Ragnhild fikk 
skiveutglidning i ryggen. Den 
vinteren og våren måtte hun 
gjennom utallige undersøkelser 
og noen operasjoner. 

For å holde kroppen i form 
var det helt nødvendig å trene, 
i første omgang sammen med 
fysioterapeut. Etter hvert drev 
Ragnhild med roing og sykling  
i helsestudio tre dager i uken. 

Noen måneder etter fallet 
kom drivhuset på plass i hagen. 

– Det gjorde meg glad. Husker 
jeg humpet rundt på krykker og 
begynte å legge fliser. Jeg hadde 
funnet noen som lignet på en-
gelske murstein, og jeg ville ha 
fiskebeinsmønster. 
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Ble uføretrygdet. Etter tre år på 
krykker ble Ragnhild uføretryg-
det, i en alder av 57 år. I 21 år 
hadde hun undervist på videre-
gående skole i Risør, i alt som 
hører inn under formgivnings-
fag. I seks år var hun avdelings-
leder for de estetiske fagene  
og mediefag. Med lærerskolen  
i formgivning, ett år på kunst- og 
håndverksskolen i modellering 
og tegning, grunnfag i kunsthis-
torie og etter hvert nesten en 
bachelor i multimedia hadde 
Ragnhild en solid bakgrunn 
for å undervise, noe hun likte 
kjempegodt. 

– For elevene var våre fag et 
pustehull. Det var utrolig artig å 
se at jeg lærte elevene noe, og at 
de utviklet seg. 

Ragnhild kjempet i mange år 
for å beholde de estetiske fagene 
i videregående skole. Hun vis-
ste mye om hva de betydde for 
elevene, som fikk en opplevelse 
av å lykkes. Det førte ofte til mer 
selvtillit og hjalp mange av dem 
til å komme seg gjennom all-
mennfagene. 

Natur og mennesker. I atelieret, 
som er i et lite hus i Ragnhilds
hage, venter staffeli og pensler. 
Natur og mennesker er motiv. 
Iblant inspirerer blomstene 
henne.

– Det var en stor sorg å miste 
jobben. Jeg er et sosialt men-
neske, og var vant til å være 
sammen med masse elever 
hver dag. Så måtte jeg plutse-
lig tilpasse meg et rolig liv alene 
på dagtid. Det var veldig rart. 
Sorgprosessen varte lenge, sier 

Ragnhild.
Etter at drivhuset kom på 

plass, har interessen for pelar-
gonia virkelig skutt fart..

– Denne er en av de eldste. 
Den er noen og tjue år gammel, 
jeg bestilte frø til den da jeg var 
med i den verdensomfattende 
pelargoniaforeningen. Nå følger 
jeg dem på nettet, der ser jeg hva 
de gjør, og jeg får tips gjennom 
videoer. Det finnes mange som 
er like gale som meg rundt om-
kring, sier Ragnhild.

Har blitt bortskjemt. Det finnes 
over 40 000 ulike sorter pelar-
gonier. Mange i Norge har be-
gynt å samle. Det har tatt helt av. 

Hver dag holder Ragnhild på i 
drivhuset. Hun passer på at tem-

peratur og lys er riktig. Å vanne 
tar mest tid. Pelargonier skal 
tørke opp mellom hver gang.

Hver og en av Ragnhilds 
pelargonier har sin historie. En 
er fra en botanisk hage. En fra 
Sør-Afrika. En svensk kongelig 
pelargonia. En vakker engelsk. 
Og en fra Tyrkia.

– Av og til savner jeg Finnmark, 
men vil ikke bytte. Jeg har blitt så 
bortskjemt med klimaet her. 

PAR: Romantisk 
sommerkveld i egen 
hage. Ragnhild (63) 
og Tore (60) har vært 
et par i 15 år.

«Det var en stor sorg 
å miste jobben. Jeg er 
et sosialt menneske, 
og var vant til å være 
sammen med masse 
elever hver dag.»
Ragnhild Bull

August Pensjonisten
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